BRUGSANVISNING NR. 185

KATTEDØR
HN 4224

Læs brugsanvisningen igennem inden installation af kattedør.

KATTEDØR 917:
Passer til døre op til 54 mm tykkelse.

ADVARSEL – INDBYGNING I GLAS:
Vi anbefaler, at man tilkalder en glarmester. BEMÆRK – det er ikke muligt at
indbygge kattedøren i sikkerhedsglas eller dobbelte glasruder. I så fald skal
kattedøren sættes i allerede ved indbygning i glas, idet de 2 kattedørsektioner
skrues sammen i udskæringen.

DER SKAL BRUGES FØLGENDE VÆRKTØJ:
•
•
•
•
•

blyant
løv- eller stiksav
lineal
boremaskine
skruetrækker

MÅL OG AFMÆRK:
a. Mål afstand fra gulv til kattens bug.
b. Marker denne afstand på ydersiden af døren (målt fra gulvet) og træk en
vandret streg.

INDBYGNING AF KATTEDØR I TRÆ ELLER METAL:
a.
b.
c.
d.
e.

tegn et kvadrat (169mm x 169mm)
bor et hul i hvert hjørne
sav kvadratet ud
brug sandpapir til at slibe kanterne
fjern dækket fra skruerne på blændingen ved at trykke dem ud. Marker
hullerne med en blyant
f. bor huller (4,5mm bit)

ADVARSEL – UDSKÆRING AF HUL I VÆGGEN:
Borer De igennem en væg, kan det få en negativ virkning på Deres hjem. Vi
anbefaler derfor, at De tilkalder en fagmand, inden De sætter kattedøren i. For
at Deres kat kan gå ud og ind ad døren, kan De alt efter kattens størrelse lave
en åbning i væggen på mindst 230x230 mm. Beklæd hullet med vejrbestandigt
materiale (f.eks. kunststofrør eller behandlet træ). Tag 2 stykker træ på mindst
310x310 mm og bor et hul i begge (se instruktion i udskæring af træ). Fastgør
kattedørens ”krop” på det ene stykke træ og blændingen til det andet (det kan

blive nødvendigt med flere skruer). Træpladerne skrues fast på væggen,
således at ”kroppen” sidder på indersiden af væggen.

TÆTNING AF KATTEDØR:
Såfremt kattedøren er installeret et sted, hvor den er udsat for stærke
vindstød og lign., er det tilrådeligt at tætne alle kanter med silicone og kun
anvende passende behandlet træ.

INDBYGNING AF KATTEDØR:
Når De har skåret hullet ud, installeres ”kroppen” (med 4-vejs lås) på
indersiden af Deres dør. Derefter placeres den ydre blænding over hullet på
ydersiden af døren. Brug de skruer, der er vedlagt (det kan blive nødvendigt at
skære skruerne til ønsket længde), skru blændingen fast på døren og på
”kroppen”. Stram skruerne indtil kattedøren sidder fast og sæt dækket på igen.

BRUG AF 4-VEJS LÅS:
4-vejs låsen gør det muligt at kontrollere kattens kommen og gåen:
a. kun ind
b. kun ud
c. åben
d. låst

TRÆN KATTEN:
•
•
•
•

tving ikke katten til at bruge døren
hav tålmodighed
afprøv døren ved fodringstid
fremfor alt – hav tålmodighed

VEDLIGEHOLDELSE:
1. Fjernelse af kattedøren:
a. Fjern skruedækket på ydersiden af døren (det kan være nødvendigt at
anvende kniv).
b. Fjern skruer og fjern kattedøren.
2. Indbygning af en reservedel:
a. Fjern kattedøren.
b. Fjern skruerne fra bagsiden af ”kroppen” og åben enheden.
c. Sæt reservedelen i. Hvis de magnetiske bånd skal erstattes, skal der
sørges for, at magnetbåndene på klappen og på døren tiltrækker
hinanden. Skulle dette ikke være tilfældet, vendes klappen om.
3. Indbygning af kattedør:
a. Ved indsætning af kattedøren igen bedes De være opmærksom på, at 4vejs låsen skal befinde sig på indersiden af døren.
b. Fastgør den ydre beklædning til hoveddelen med de skruer, De tidligere
fjernede.

